Łańcuchowe systemy tnące PRINZ:
Odpowiedź na wyzwanie, jakim jest cięcie
Od roku 1947 ﬁrma PRINZ jako wiodące austriackie przedsiębiorstwo w
dziedzinie produkcji łańcuchowych systemów tnących konstruuje i produkuje pilarki, akcesoria i części zamienne
przeznaczone do zastosowań profesjonalnych.

Wszystko z jednego źródła
Jako jedyny oferent kompleksowych rozwiązań w dziedzinie
pił łańcuchowych ﬁrma PRINZ zna potrzeby swoich klientów
i gwarantuje indywidualne rozwiązania w zakresie łańcuchowych systemów tnących. Firma PRINZ nie tylko dostarcza
maszyny i odpowiednie wyposażenie, ale także układy tnące
dla wszystkich producentów pił łańcuchowych – wszystko
z jednego źródła z typową dla ﬁrmy PRINZ wysoką jakością, jako że zadowolenie klienta jest zawsze na
pierwszym planie.

Nie tylko drewno
Pilarki PRINZ tną o wiele więcej niż tylko drewno. Papier, miękkie skały, płyty gipsowo-kartonowe czy mury – w
przypadku materiałów stawiających
wysokie wymagania maszynie i częściom zamiennym, stosowanie masywnych i
żywotnych łańcuchowych systemów tnących
PRINZ jest wprost koniecznością.

PRINZ na świecie
Maszyny i akcesoria ﬁrmy PRINZ są z powodzeniem
sprzedawane na całym świecie. Udział eksportu ﬁrmy PRINZ
wynosi ponad 90%. Nie tylko w całej Europie, ale także w
Ameryce Północnej, Afryce i Azji produkty ﬁrmy PRINZ są
chętnie stosowane ku zadowoleniu klientów.

Przyszłość dzięki doświadczeniu.
Ponad 60-letnia wiedza i doświadczenie charakteryzują produkty
firmy PRINZ Kettensägetechnik. Sukces ten firma zawdzięcza swej
zorientowanej na klienta strategii prowadzenia przedsiębiorstwa,
wysokiej jakości swych produktów oraz swym pracownikom. Jako że
filozofia „wspólnoty“ wzmacnia nie tylko osobistą motywację każdego
z osobna, ale także buduje ducha zespołu, który ma duże znaczenie dla
zadowolenia klientów i dla innowacyjności przedsiębiorstwa.

Badania i rozwój
podstawą technologicznej przewagi
Dalszy rozwój wszystkich produktów oraz badania podstaw
technik cięcia tworzą rdzeń strategii przedsiębiorstwa PRINZ.
Inwestycje w nowości, także w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej, przysparzają korzyści każdemu
klientowi.

Innowacje dzięki współpracy.
We współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu zainicjowany został projekt „Wzrost wydajności obróbki
wiórowej“. Różnego rodzaju łańcuchy i
materiały były testowane dla różnych
warunków stosowania. Celem była poprawa jakości cięcia i zwiększenie żywotności. Uzyskana wiedza zastosowana została natychmiast w produkcji.

Optymalizacja jako cel.
We współpracy z instytutem AC²T research ﬁrmie PRINZ udało się wyraźnie zwiększyć żywotność pił łańcuchowych.

Klient w centrum
zainteresowania.
W drodze intensywnych kontaktów z klientami tworzymy
wspólnie indywidualne rozwiązania spełniające wymagania naszych klientów.

Indywidualna geometria zęba łańcucha tnącego i odpowiedni surowiec
dla każdego przecinanego materiału.
W projekcie „Wzrost wydajności obróbki wiórowej“ ustalona została
optymalna geometria zęba łańcucha w zależności od ciętego
materiału. Ta innowacja przyczynia się do spokojnej pracy pił
łańcuchowych, poprawy jakości cięcia oraz znacznego zwiększenia
żywotności całej maszyny.

Najnowocześniejsza produkcja i logistyka dla
zadowolenia klientów na całym świecie
Od początku wszystkie produkty są konstruowane i produkowane w austriackiej miejscowości Loosdorf. Duży zakres produkcji
własnej pozwala ﬁrmie PRINZ na szybkie reagowanie na nowe
tendencje rynkowe i na elastyczne uwzględnianie indywidualnych życzeń klientów.

Wysokowartościowa produkcja jako zabezpieczenie jakości.
Firma PRINZ inwestuje stale w nowe linie produkcyjne;

– automatyczna linia spawalnicza,
– elastyczna produkcja wszystkich długości, rozmiarów i typów
łańcuchów,
– wysokowydajne materiały szliﬁerskie do ostrzenia łańcuchów
tnących.
W celu dalszego podniesienia wytrzymałości i żywotności produktów, ﬁrma PRINZ kładzie duży nacisk na kontrolę jakości.
Kontrola utrzymywania odpowiedniej tolerancji jest obowiązkowa po każdym etapie obróbki.

Dostawca czynnikiem sukcesu.
Wysoka jakość dostarczanych usług
i produktów jest pierwszym krokiem
do zadowolenia klienta. Zapewnianie jakości daje między innymi surowa selekcja dostawców zgodnie z
ustalonymi kryteriami.

Partnerzy na całym świecie.
W celu spełnienia wymagań klientów odnośnie jakości i osobistej
opieki także poza granicami Austrii,
sprzedawcy ﬁrmy PRINZ na całym świecie są na bieżąco szkoleni
i wspomagani przez własny zespół
usług zewnętrznych.

Stała jakość cięcia dzięki automatycznej szlifierce.
Nowy automat szlifierski do łańcuchów tnących opracowany we
współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu pozwala
na produkcję na stałym, najwyższym poziomie. Dotychczasowe
tolerancje produkcyjne zostały ponownie zawężone, a zdolności
produkcyjne zwiększone, aby możliwe było szybkie i przede
wszystkim całkowicie automatyczne reagowanie na potrzeby
klientów. To urządzenie do ostrzenia stosowane jest przy produkcji
wszystkich długości, rozmiarów i typów łańcuchów.

Cięcie i nie tylko:
łańcuchy, maszyny i akcesoria
Firma PRINZ Kettensägetechnik stale rozszerza
paletę produktów i obecnie oferuje swym klientom
„Wszystko z zakresu łańcuchowych systemów tną-

cych“. Bogaty program oferty jest dopasowywany
indywidualnie do życzeń klientów, a realizacja
zamówień sprawna.

PC-120: Optymalne rozwiązanie dla tartaków i zakładów
produkcji palet
– stacjonarna piła do kapowania pakietów tarcicy, o indywidualnych długościach stołu,
– mocowanie pakietów przy pomocy pneumatycznych docisków,
– urządzenia dodatkowe możliwe do instalacji w dowolnym czasie,
– obustronne precyzyjne prowadzenie prowadnicy pozwalające na
dokładność cięcia ±1 mm.

Dokładne i efektywne cięcie przy pomocy PRINZ MOBILCUT
–
–
–
–

dokładne kapowanie pakietów tarcicy o długości do 6 m,
długa żywotność dzięki masywnej budowie,
zależnie od wyboru: ręczny lub hydrauliczny posuw cięcia,
opcjonalnie z pomiarem długości, rozpieraniem rzazu i
przenośnikiem taśmowym odpadów.

Ekonomiczne cięcie pakietów i okrąglaków przy pomocy PRINZ TKSFL
–
–
–
–

duża dokładność cięcia dzięki dwóm stabilizatorom,
szeroki zderzak przedni do dokładnego ustawienia piły,
łatwa wymiana łańcucha z szybkim naciągiem,
długości prowadnic do 200 cm.

Duża dokładność cięcia dzięki technologii PRINZ
–
–
–
–
–

układy tnące do pił łańcuchowych wszystkich marek,
łańcuchy z zębami strugającymi i żłobikowymi, także z widiowymi,
prowadnice do długości cięcia 250 cm i opancerzone stellitem,
tryby napędowe i rolki prowadzące dla wszystkich typów łańcucha,
odpowiednie akcesoria: urządzenia do regeneracji prowadnic,
urządzenia do ostrzenia i wiele innych.

M.in. te firmy pracują wykorzystując jakość PRINZ
STORA ENSO, Litwa: PC120

PÖLKKY OY, Finlandia: PC120

GERHARD SA, Francja: Cutstar

KONRAD BRUNNER, Austria: PC120

KOHLBACHER, Austria: PC120

Gdzie można znaleźć ﬁrmę
PRINZ Kettensägetechnik

PRINZ Kettensägetechnik można znaleźć także w Ameryce Północnej, Afryce i Azji.
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